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§1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Aarhus Skøjteklub”, stiftet 1988, hjemsted i Aarhus Kommune. 

§2 Formål 
Foreningens formål er at skabe interesse og kendskab til kunstskøjteløb som idrætsgren, samt skabe 
de bedst mulige rammer for udøvelsen af denne. 

§3 Medlemskab og indmeldelse 
Enhver kan optages som medlem under forudsætning af bestyrelsens godkendelse. 

Passive medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret. 

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. 

For medlemmer under 18 år skal indmeldelse foretages af forældre/værge. 

Indmeldelse er bindende, indtil medlemmet udmeldes. 

Foreningens vedtægter er offentlig tilgængelig på hjemmesiden. 

§4 Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontaktmail med en måneds varsel til udgangen af en 
sæson. Udmeldelse kan ligeledes ske i perioden mellem sæsonafslutningen og opstart af ny sæson. 

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med 
foreningen. 

§5 Kontingent og restance 
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves forud. 

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Ved for sen indbetaling fremsendes rykkerskrivelse med tillæg af gebyr. 

Ved restance, efter påmindelse, kan medlemmet ikke deltage i træning eller konkurrencer før alt 
udestående er betalt. 

Bestyrelsen kan med mindst otte dages skriftligt varsel slette pågældende af medlemslisten. 

Dette fritager dog ikke medlemmet for at betale skyldigt kontingent. 

Informationer vedrørende kontingent findes på hjemmesiden. 

§6 Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider imod 
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende 
generalforsamling, og at sagen sættes som et særligt punkt. 



En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af 
foreningens vedtægter. 

 §7 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af 

april måned. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte 

indbyde. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i restance med 

kontingentbetaling, og som har været medlem af klubben i mindst to måneder før 

generalforsamlingens afholdelse. 

For medlemmer under 18 år tilfalder stemmeretten dennes forældre/værge. 

Hvert medlem har en stemme. Kun personligt fremmødte kan stemme. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via mail til de enkelte medlemmer og ved 

opslag på forsiden af foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. 

 

I indkaldelsen skal det fremgå, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden for bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

Der gælder særlige regler for forslag om vedtægtsændringer, jf. §15. 

§8 Dagsorden for generalforsamling 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 1 referent 

3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

4. Kassereren forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

9. Eventuelt 

§9 Regler for afholdelse af ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede 



medlemmer eller disses forældre/værge. 

Der er dog specielle regler for vedtægtsændringer og foreningens opløsning, jf. §§ 15 og 16. 

Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, som er fyldt 18 år. 

Er medlemmet under 18 år, kan forældre/værge stille op til bestyrelsen. 

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn fra 

vedkommende om at modtage valg til den foreslåede post. 

Der vælges minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, alle for en 2-årig periode. 

Formand er på valg i ulige år, kasserer i lige år. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer skiftevis hvert andet år. 

2 bestyrelsessuppleanter vælges for et år. 

Revisor og revisorsuppleanter vælges for et år 

Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem pr. husstand. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt 3 

medlemmer forlanger det. 

Beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det 

omfang, dirigenten bestemmer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden 
er til stede. 

Møder indkaldes af formand når denne finder det fornødent, eller når mindst to 
bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af emne. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller ved 

skriftlig begæring fra mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer med angivelse 

af de emner eller forslag, som ønskes behandlet. 

Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger 

efter begæringens fremsættelse. 

For den ekstraordinære generalforsamlings ledelse og afstemning gælder samme regler som 

for ordinær generalforsamling. 

 



§11 Tegningsret 
Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af formanden og to af 

bestyrelsens øvrige medlemmer. 

I tilfælde af formandens fravær, indtræder næstformanden i dennes sted, hvis dispositionen 

ikke kan udskydes, indtil formanden atter kan være til stede. 

For dispositioner, der rækker ud over foreningens daglige drift, kræves generalforsamlingens 

godkendelse. Eksempel herpå kan være køb og salg af fast ejendom. 

Kassereren har prokura til foreningens bankkonti og forpligtes til løbende at oplyse den øvrige 

bestyrelse om foreningens økonomi via udskrifter af saldobalance fra økonomisystem samt 

kontoudtog. 

Udover kassereren skal mindst et medlem af bestyrelsen have kiggeadgang til 

økonomisystem og bankkonti. 

§12 Regnskab og revision 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

Bestyrelsen skal senest 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 

31. december til foreningens revisor. 

Revisor har i øvrigt til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger, og det skal 

ske mindst en gang årligt i forbindelse med godkendelse af regnskab. 

Regnskabet skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Årsregnskabet med revisors påtegning og underskrift forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse. 

Driftsregnskab fremsendes til medlemmerne pr. mail samtidig med 

indkaldelsen til generalforsamling. 

 

§13 Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling. 

Forslag til ændringer skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 2 

uger før generalforsamlingen og være tilgængelig skriftligt for foreningens medlemmer 

senest på generalforsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændringer skal så vidt muligt varsles samtidig med indkaldelse til 

generalforsamlingen, dog senest en uge før generalforsamlingen. 



For ændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§14 Foreningens opløsning 
Opløsning af Aarhus Skøjteklub kan kun ske på en til dette formål særlig indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. 

For vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 

stede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for opløsning. 

Stemmer ¾ for opløsning, mens mindre end 2/3 af stemmeberettigede er mødt, indkaldes til 

ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ¾ for – uanset antallet 

af fremmødte stemmeberettigede. 

Ved foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i 

Aarhus Kommune. 

Nærmere detaljer skal besluttes på generalforsamlingen. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2018. 

 

 


